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1 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

เมนูการจัดการข้อมูลหลัก 

1. การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน  
 การดูข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  

1) เมนู “การจัดการข้อมูลหลัก” เลือก “ข้อมูลโรงเรียน” จะแสดงรายการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิกท่ี Tab “ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน” เพ่ือดูรายละเอียดของรหัสโรงเรียน, ชื่อสถานศึกษา, 

ผู้อ านวยการและต าแหน่งที่ตั้ง 
3) คลิกท่ี Tab “ข้อมูลที่อยู่และติดต่อ” เพ่ือดูข้อมูลอีเมล์, เว็บไซต์ และที่อยู่ของโรงเรียน 

 

 การแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  
1) เมนู “การจัดการข้อมูลหลัก” เลือก “ข้อมูลโรงเรียน” จะแสดงรายการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิกเลือกปุ่ม “แก้ไข” 
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2 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

3) แก้ไขรายละเอียดรายการในช่องที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

 การเพ่ิมข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
1) เมนู “การจัดการข้อมูลหลัก” เลือก “ข้อมูลโรงเรียน (แหล่งเรียนรู้)” จะแสดงรายการข้อมูลแหล่ง

เรียนรู้ 
2) คลิกเลือกปุ่ม “เพ่ิมแหล่งเรียนรู้” 
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3 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 

3) ท าการเพ่ิม แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

2. การจัดการข้อมูลชั้นเรียน 
1) เมนู “การจัดการข้อมูลหลัก” เลือก “ข้อมูลชั้นเรียน” จะแสดงรายการข้อมูลชั้นเรียน 
2) คลิกเลือกปุ่ม “เพ่ิมชั้นเรียน” 
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4 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 

3) ท าการเลือกข้อมูลชั้นเรียนแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 
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5 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 
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3. การจัดการข้อมูลนักเรียน  
 การดูข้อมูลนักเรียนทั้งหมด  

1) เมนู “การจัดการข้อมูลหลัก” เลือก “ข้อมูลนักเรียน” จะแสดงรายการข้อมูลนักเรียนทั้งหมดภายใน
โรงเรียนที่สังกัด   

 การเพ่ิมนักเรียน   
2) คลิกเลือกปุ่ม “เพ่ิมนักเรียน” เพ่ือเพ่ิมนักเรียนรายบุคคล 

 

3) กรอกข้อมูลนักเรียนในช่อง รหัสนักเรียน , เพศ, ชื่อ, นามสกุล และวันเดือนปีเกิด จากนั้น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” 
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6 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 

 การน าเข้ารายชื่อนักเรียน 
1) คลิกเลือกปุ่ม “น าเข้ารายชื่อนักเรียน” 
2) ท าการเลือกไฟล์รายชื่อนักเรียนที่เป็น Excel ตามรูปแบบไฟล์ตัวอย่าง 
3) ท าการเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม “อัพโหลด” เพ่ือน าเข้าข้อมูลนักเรียน 
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7 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 

1) เมนู “การจัดการข้อมูลหลัก” เลือก “ข้อมูลทะเบียนนักเรียน” จะแสดงรายการข้อมูลห้องเรียนเรียน
ทั้งหมดภายในโรงเรียนที่สังกัด  

2)  คลิกเลือก “ปีการศึกษา” เพ่ือแสดงห้องเรียน 
3) ท าการเลือก “ห้องเรียน” ที่ต้องการเพ่ือเพ่ิมนักเรียนเข้าห้อง 

 

4) ท าการเลือกนักเรียน จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมนักเรียน 
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8 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 

เมนูแบบบันทึกคะแนน 

1. แบบบันทึกคะแนน 
 แบบบันทึกคะแนนแบบประเมินตามโครงการ 

1) เมนู “แบบบันทึกคะแนน” เลือก “แบบบันทึกคะแนนแบบประเมินตามโครงการ” จะแสดงรายการ
ห้องเรียนเรียนในโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา 

2) ท าการเลือกห้องเรียนเพื่อนบันทึกคะแนนของนักเรียนรายบุคคล 
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9 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 

3) คลิกเลือก “แบบบันทึก” กรอกข้อมูลคะแนนในช่อง การสะกดค า, การอ่านออกเสียงค า, การเข้าใจ
ความหมายค า, การพูดบรรยาย, การเขียนค า จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

 แบบบันทึกคะแนน NT 
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10 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

1) เมนู “แบบบันทึกคะแนน” เลือก “แบบบันทึกคะแนน NT” จะแสดงรายการปีการศึกษา 
2) ท าการเลือกปีการศึกษาเพ่ือนบันทึกคะแนนของโรงเรียน 

 

3) กรอกข้อมูลคะแนนในช่อง ความสามารด้านภาษาไทย, ความสามารถด้านค านวณ, ความสามารถด้าน
เหตุผล จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

 แบบบันทึกคะแนน O-NET 
1) เมนู “แบบบันทึกคะแนน” เลือก “แบบบันทึกคะแนน O-NET” จะแสดงรายการปีการศึกษา 
2) ท าการเลือกปีการศึกษาเพ่ือนบันทึกคะแนนของโรงเรียน 
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11 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 

3) กรอกข้อมูลคะแนนในช่อง ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิกปุ่ม 
“บันทึก” 

 

เมนูรายงานคะแนนแบบประเมินตามโครงการ 

1. รายงานคะแนนแบบประเมินตามโครงการ 
 เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินตามโครงการ 
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12 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

1) เมนู “รายงานคะแนนแบบประเมินตามโครงการ” เลือก “เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินตาม
โครงการ” 

2) เลือกปีการศึกษาที่ต้องการ คลิกปุ่ม “แสดงนักเรียน” 
3) เลือกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการรายงานการเปรียบเทียบ จากนั้นคิกปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 

 คะแนนแบบประเมินตามโครงการแต่ละปีการศึกษา 
1) เมนู “รายงานคะแนนแบบประเมินตามโครงการ” เลือก “คะแนนแบบประเมินตามโครงการแต่ละปี

การศึกษา” จะแสดงรายการห้องเรียนในโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา 
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13 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 

2) ท าการเลือกห้องเรียนเพื่อนรายงานคะแนนของนักเรียนรายบุคคล 
3) คลิกปุ่ม “รายงาน Excel” เพ่ือรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel 
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14 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

 เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินตามโครงการ (แต่ละห้อง) 
1) เมนู “รายงานคะแนนแบบประเมินตามโครงการ” เลือก “เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินตาม

โครงการ (แต่ละห้อง) ” 
2) คลิกเลือกช่อง ปีการศึกษา, ชั้น จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดง” 

 

เมนูรายงานคะแนน 

1. คะแนน (ระดับโรงเรียน) 
 รายงานคะแนน (ระดับโรงเรียน) 

1) เมนู “รายงานคะแนนอ่ืน ๆ” เลือก “รายงานคะแนน (ระดับโรงเรียน)” 
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15 คู่มือการใช้ระบบแบบบันทึก 

การวัดและประเมินความสามารถทักษะทางด้านภาษา 

2) คลิกเลือกช่อง ปีการศึกษา และประเภทคะแนน จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 

 


